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ปั จจัยด้านกฎหมายทางการเงินทีส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมทางการเงิน
ปิ ยะฉัตร พิมผึง*
ผศ.ดร.ดารณี เอือชนะจิต**
บทคัดย่อ
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ศึกษาปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงินทีส่งผลต่อการ
ใช้ นวัตกรรมทางการเงิน และเสนอแนวทางในการพัฒนาด้ านนวัตกรรมทางการเงินให้ เกิดการ
นําไปใช้ ได้ จริง ภายใต้ การใช้ งานทีมีความปลอดภัย โดยใช้ แบบสอบถามทีผ่านการทดสอบความ
เชื อมั นแและความตรงเชิ ง เนื อหาในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากพนั ก งานฝ่ ายกฎหมายของ
บริษัทเอกชน ทีดําเนินงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงินจํานวน
คน ที
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
ผลการศึกษา พบว่า ( ) ปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงินส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรม
ทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ ความสําคัญด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด ( ) ปั จจัยด้ านทัศนคติในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน /ความเชือมันในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรู้ความเสียงในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ ความสําคัญด้ านทัศนคติในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิ นมากทีสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง รายได้
แตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมทางการเงินไม่แตกต่างกันในทุกด้ าน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
นวัตกรรมทางการเงินเป็ นการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ เข้ า มาประยุก ต์ใช้ ในการสนั บ สนุ น หรื อทําให้ การบริ การด้ านธุรกรรมทางการเงิ น ใน
รูปแบบต่างๆ ทีสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้ านความ
สะดวกรวดเร็วทีเพิมขึน และต้ นทุนการใช้ บริการทีตําลง สําหรับประเทศไทยในอนาคตนวัตกรรม
ทางการเงินจะก้ าวขึนมาเป็ นหนึงในกลไกสําคัญทีช่วยขับเคลือนระบบการเงินแห่งยุคดิจิตอล โดย
การเติบโตของนวัตกรรมทางการเงินทัวโลกจะนําไปสู่การพั ฒนาการบริ การทางด้ านการเงินใน
รู ป แบบใหม่ ๆ ขึ นมากมาย โดยเฉพาะการบริ ก ารในกลุ่ ม ของธุ ร กรรมการเงิ น หลั ก กลุ่ ม ที
เกียวข้ องกับผู้บริ โภคทัวไป ได้ แก่ ธุรกรรมทีเกียวกับการชําระเงิน/โอนเงิน, การบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล และการให้ สนิ เชือ และเงินลงทุน (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2559)
ประโยชน์ของ นวัตกรรมทางการเงิน นอกเหนือจากการพัฒนาบริการทางการเงินให้
ทันสมัย ยังสามารถตอบสนองความต้ องการผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินก็ยังมี
อุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทางการเงินด้ านต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แก่ ปั จจัยด้ านความ
ปลอดภัย เนืองจากผู้ใช้ บริการมีความกังวลในเรืองของความเสียง จากการถูกหลอกลวง ถูกขโมย
ข้ อมู ล เป็ นต้ น แม้ แ นวโน้ มของผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะมีอัตราการเจริ ญ เติบโตเพิ มขึนก็ต าม แต่ ค วาม
ไว้ วางใจ ความกังวลของผู้ใช้ บริการยังเป็ นเรืองสําคัญในประเทศไทย เพือเป็ นการลดความวิตก
กังวล และเกิดความระมัดระวังในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน และรับรู้และตระหนักถึงความเสียง
ในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน จึงจําเป็ นต้ องออกกฎหมายเพือรองรับปัจจัยด้ านความปลอดภัย
จากการใช้ นวัตกรรมทางการเงินอีกด้ วย
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพือศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุ คคลได้ แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ และ
การศึกษา ของผู้ทใช้
ี นวัตกรรมทางการเงิน
2.2. เพือศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ได้ แก่ ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน
และระบบ และบริการการชําระเงิน ของผู้ใช้ บริการทางการเงิน
2.3. เพือศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ และ
การศึกษา และปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงินได้ แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน และระบบ และบริการการ
ชําระเงินทีส่งผลต่อ การใช้ นวัตกรรมทางการเงิน

333

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 โดยสมมติฐานสําหรั บงานวิ จัยเรื อง ปั จจั ยทีส่งผลต่ อการใช้ นวั ตกรรมทางการเงินมี
ดังนี
สมมติฐานที 1 (H1) ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้
และการศึกษา ส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 (H2) ปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงินได้ แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์
การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปั จจุบัน และ
ระบบ และบริการการชําระเงินทีส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 เป็ นแนวทางเพือพัฒนาด้ านนวัตกรรมทางการเงินให้ แก่ประชาชนทัวไปให้ สามารถใช้
นวัตกรรมทางการเงิน อย่างระมัดระวังในเรืองสิทธิในการรักษาข้ อมูลความลับส่วนบุคคล และมีความ
เข้ าใจในระบบความปลอดภัยของกระบวนการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้ องของตัวบุคคล
4.2 สําหรั บฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทเอกชน สามารถปรั บปรุงนโยบายด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจ และข้ อควรระวัง ในการจัดทําสัญญาทีมีความเกียวข้ องกับนวัตกรรมทางการเงิน เพือให้ พนักงาน
พนักงานฝ่ ายกฎหมายของบริษัทเอกชน มีทกั ษะความรู้ ความเข้ าใจด้ านนวัตกรรมทางการเงินเพิมมาก
ขึน
4.3 ตลอดจนเป็ นแนวทางให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ออกกฎหมายทีสอดคล้ อ งและเป็ น
ประโยชน์มากยิงขึน
5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ประชากรและตัวอย่าง
พนั ก งานฝ่ ายกฎหมายบริ ษั ท เอกชนทัวไปซึ งไม่ ท ราบจํา นวนประชากร ผู้ วิ จั ย จึ ง
เลือกใช้ สูตรของของคอแครน (Cochran, 1977)และใช้ ตัวอย่างสําหรับงานวิจัยนีเฉพาะพนักงาน
ทีอยู่ ฝ่ายกฎหมายของบริ ษัทเอกชน ทีดําเนิ นงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่ านนวัตกรรมทาง
การเงินจํานวนทังสิน
คน
5.2 ขอบเขตตัวแปรทีศึกษา
5.2.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และ
รายได้
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2. ปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงินประกอบไปด้ วย ด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้ านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล ด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ด้ านการฟอกเงินในยุค
ดิจิทลั ด้ านระบบ และบริการการชําระเงิน
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. การใช้ นวัตกรรมทางการเงิน ประกอบไปด้ วย ทัศนคติในการใช้ นวัตกรรม
ทางการเงิ น /ความเชื อมั นในการใช้ น วั ต กรรมทางการเงิ น / การรั บ รู้ ค วามเสี ยงในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน
6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครังนี เป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผู้วิจัยใช้ วิธีเก็บ
ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามที ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ นเพื อเก็บ ข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ ซึ งเนื อหาของการ
ดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้ เครืองมือในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบเลือกตอบได้ เพียง
คําตอบเดียว เป็ นคําถาม ข้ อ ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และรายได้
ส่วนที ปั จจั ยด้ านกฎหมายทางการเงิน มีลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบ
มาตราส่วนตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได้ ระดับ มีคาํ ถาม ข้ อ คะแนนรวม
คะแนน โดยมีระดับคะแนนดังนี
ระดับ คือ เห็นด้ วย
ระดับ คือ มากทีสุด
ระดับ คือ มาก
ระดับ คือ ปานกลาง
ระดับ คือ น้ อย
ระดับ คือ น้ อยทีสุด
ส่วนที การใช้ นวัตกรรมทางการเงิน แบ่งออกเป็ น ทัศนคติในการใช้ นวัตกรรมทาง
การเงิน / ความเชือมันในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน และการรับรู้ความเสียงในการใช้ นวัตกรรม
ทางการเงิน มีลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นคํา ถามแบบมาตราส่ว นตามแบบของ Likert Scale มี
ทางเลือกตอบได้ ระดับ มีคาํ ถาม ข้ อ คะแนนรวม คะแนน โดยมีระดับคะแนนดังนี
ระดับ คือ มากทีสุด
ระดับ คือ มาก
ระดับ คือ ปานกลาง
ระดับ คือ น้ อย

335

ระดับ คือ น้ อยทีสุด
ส่ ว นที ข้ อ เสนอแนะ เป็ นคํา ถามปลายเปิ ด ให้ ผ้ ู ต อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 150 คน มีเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
57.3 และเป็ นเพศชาย จํานวน คน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ . เมือพิจารณาตาช่วงอายุพบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีอายุระหว่าง
- ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ผ้ ูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
102 คน คิดเป็ นร้ อยละ . และผู้มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . โดยมีตาํ แหน่งผู้บริหารระดับต้ น จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามี
ตํา แหน่ งเจ้ า หน้ า ที จํา นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และส่ วนใหญ่ มีร ายได้ ที ,00160, บาท จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีรายได้ ที 20,000 - 40, บาท
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านปัจจัยปัจจัยด้านกฎหมายทางการเงิน
พบว่าปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ด้ านภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ด้ านการฟอกเงินในยุคดิจิทัล ด้ านระบบ และบริการการ
ชําระเงิน ด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และด้ านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลมีค่าเฉลีย
ตําสุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางด้านปั จจัยปั จจัยด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมทาง
การเงิ น /ความเชื อมันในการใช้น วัต กรรมทางการเงิ น / การรับ รู ค้ วามเสี ยงในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน
พบว่ า ปั จ จั ยด้ า นทัศ นคติใ นการใช้ น วั ตกรรมทางการเงิน /ความเชื อมันในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน / การรับรู้ความเสียงในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดับ มากทุ กด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นทัศ นคติใ นการใช้
นวั ต กรรมทางการเงิ น มี ค่ า เฉลี ยมากทีสุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการรั บ รู้ ค วามเสี ยงในการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน และด้ านความเชือมันในการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลียตําสุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที 1 คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ของพนั ก งานฝ่ ายกฎหมาย
บริษัทเอกชน ทีดําเนินงานโดยมีธุรกรรมทางการเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงินทีมีเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้ แตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมทางการเงินไม่แตกต่างกันในทุก
ด้ าน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างทีมีเพศแตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมทีไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุแตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมทีไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมที
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีการใช้ นวัตกรรมทีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทีมี ร ายได้ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารใช้ น วั ต กรรมที ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 คือ ปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงินได้ แก่ ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การยืน ยัน ตัว ตนผ่ า นระบบดิจิ ทัล การคุ้ มครองข้ อมู ลส่ว นบุ คคล การฟอกเงิน ในยุค
ปั จจุ บัน และระบบ และบริการการชําระเงิน ทีส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงินแตกต่ างกัน
จํานวน 4 ตัวแปร ในจํานวน ทังหมด 5 ตัวแปร คือ
ปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรม
ทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ด้ านการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทลั ไม่ส่งผลต่อการ
ใช้ นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ทางการเงิน
ปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ส่งผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 การเงิน
ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมายทางการเงิ น ด้ า นการฟอกเงิ น ในยุ ค ดิ จิ ทัล ส่ ง ผลต่ อ การใช้
นวัตกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ปั จจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ด้ านระบบ และบริการการชําระเงิน ส่งผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
8. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยเรือง “ปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงินทีส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทาง
การเงิน” จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนํามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ ดังนี
8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
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จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้ าน เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ และการศึกษา ส่งผล
ต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน ซึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน
เช่น เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ และการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน ซึงผล
การศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ นาคะเลิศกวี (
) ได้ ศึกษาวิจัยเรือง ปั จจยัทมีี
ผลต่อการยอมรับการใช้ นวัตกรรมทางการเงินด้ าน E-Service เพือชําระค่าบริการของผู้ใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนที AIS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงจํานวน
คน คิดเป็ น ร้ อยละ . โดยมีอายุของผู้ใช้ บริการอยู่ในช่วงประมาณ
– ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน
คน คิด
เป็ นร้ อยละ . มี การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ ห้ างร้ าน จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีรายได้ ทีได้ รับต่อ
เดือนอยู่ที ,001 – 20, บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . เพือใช้ เป็ น แนวทาง
สํา หรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื อนทีในการกํา หนดนโยบายการวางแผนการตลาดการ
ประชาสัมพั นธ์ การวิจัย และพั ฒนาคุณภาพการบริ การให้ ตอบสนองได้ ตรงความต้ องการของ
ผู้บริ โภค โดยใช้ แบบจําลองการยอมรั บเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) เป็ น
กรอบในการศึกษาวิจัย และสอดคล้ องกับงานวิจัยของพัชรียา สุตา (
) ได้ ศึกษาวิจัยเรืองการ
รั บรู้ การสือสารการตลาด ทัศนคติของผู้ บริ โภคทีมีต่อการใช้ นวั ตกรรมทางการเงินผ่ านการซือ
สินค้ าผ่าน QR Code เก็บตัวอย่างจํานวน
ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติทใช้
ี ในการ
วิเคราะห์ คือ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทใช้
ี ทดสอบ t-test ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลียทีมีประชากร กลุ่ม ใช้ F-test (ANOVA) ทีมีมากกว่ า กลุ่มใช้
Pearson correlation ทดสอบความสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุในช่ วง - ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษัทเอกชน และรายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่ วง ,000 – 25, บาท การรับรู้การสือสาร
การตลาดของผู้ บ ริ โภคทีมี ต่อ QR Code ส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญ ในระดับ มาก กับ ด้ า นการใช้
เครือข่ายสือสารอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนคติของผู้บริโภคทีมีต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงินผ่านการ
ซื อสิน ค้ า ผ่ า น QR Code ส่วนใหญ่ เห็น ด้ วยกับ ด้ า นแนวโน้ มในอนาคตในการใช้ นวั ตกรรมทาง
การเงินผ่านการซือสินค้ าผ่านระบบ QR Code
8.2 ปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน
จากการศึกษาปัจจัยด้ านกฎหมายทางการเงิน ได้ แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การยืนยัน
ตัวตนผ่านระบบดิจิทลั การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินในยุคปัจจุบัน และระบบ และ
บริ ก ารการชํา ระเงิ น ทีส่ ง ผลต่ อ การใช้ น วั ต กรรมทางการเงิ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
กฎหมายทางการเงิน ได้ แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การฟอกเงินใน
ยุคปัจจุบัน และระบบ และบริการการชําระเงินส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน
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ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจัยของจิญาดา แก้ วแทน (2557) ได้ ศึกษาวิจัยเรือง ปั จจัยทีมี
ผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน ด้ านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์มโฟน
กรณีศึกษาในพืนทีกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี โดยมีการศึกษาด้ าน 1) ทัศนคติ ทีมีผลต่อการ
ยอมรั บ การชํา ระเงิ น ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ม โฟน 2) ความเชื อมั นในการใช้
นวัตกรรมทางการเงินโดยการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การรับรู้ความเสียงทีมีผลต่อการใช้
นวัตกรรมทางการเงินโดยการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) อิทธิพลของทัศนคติ การคล้ อยตาม
ความเชือมันในนวัตกรรมออนไลน์ การรับรู้ความเสียง ทีมีผลต่อการยอมรับการใช้ นวัตกรรมทาง
การเงินโดยการใช้ บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์มโฟน และสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ธนาภา หิมารัตน์ (2559) ได้ ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้ งานนวัตกรรม
ทางการเงิน พบว่า ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วย การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
งาน และเพื อเป็ นการค้ นหาความต้ องการ และความพึ งพอใจของลูกค้ าอีกด้ วย ทังนี เพื อให้ ผ้ ู
ให้ บริการสามารถผสมผสานบริการตามกระแสความนิยมของตลาด จากเทคโนโลยีทางการเงิน
โดยใช้ ส่วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของลู กค้ า ( C’s) ซึงได้ แก่ คุ ณค่ าทีลู กค้ าจะได้ รั บ
(Customer Value) ต้ นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการติดต่อสือสาร
(Communication) เพือผู้ให้ บริการสามารถนําข้ อมูลเหล่านันไปปรับปรุงกลยุทธ์ทมีี อยู่ และนําไปสู่
เป้ าหมายการให้ บริการลูกค้ า นันคือ คุณภาพการบริ การ (Service Quality) ซึงเป็ นเป้ าหมายสําคัญ
ทีผู้ให้ บริ การหากลยุทธ์ในการจัดการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารเป็ น
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการเงิ น เพื อเป็ นการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ ม ากทีสุด
นอกจากเรืองการใช้ นวัตกรรมมาให้ บริการยังพบว่า เรื องของการรับรู้ความเสียง ทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ งานนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงินของลูกค้ าอีกด้ วย
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
. การวิจัยในครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน
เท่านัน ดังนันจึงควรขยายขอบเขตด้ านกลุ่มประชากรทีใช้ ในการศึกษา ให้ ครอบคลุม มากยิงขึน
เพือเป็ นแนวทางการศึกษาข้ อมูลเพิมเติมในการใช้ นวัตกรรมทางการเงินครังต่อไป
. ควรจะศึกษาตัวแปรอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน เพิมเติม เช่น
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรม ปั จ จั ย ด้ า นรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต เพื อให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายตรงกับความต้ องการ
. ควรมีการศึกษาและวิจัยข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วย เพือความหลากหลายของข้ อมูลใน
การทํางาน วิจัยครังต่อไปเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้ นวัตกรรมทางการเงิน
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4. การวิจัยในครังนี มีข้อจํากัดในเรื องนวัตกรรมทางการเงินทีไม่ได้ ชีเฉพาะเจาะจงใน
ด้ านหนึงด้ านใด หรือนวัตกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์ชนิดใด ดังนันจึงควรขยายขอบเขตในการชี
เฉพาะด้ านการใช้ นวัตกรรมทางการเงินในด้ านหนึงมากขึน
10. กิติกรรมการ
การค้ า คว้ า อิส ระเรื อง “ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมายทางการเงิ น ทีส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้
นวัตกรรมทางการเงิน ” ครังนีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี ด้ วยความกรุณาจาก ผศ. ดร.ดารณี
เอือชนะจิต อาจารย์ทปรึ
ี กษาการค้ นคว้ าอิสระ รวมถึง ดร. ศิริเดช คําสุพรหม และ รศ.ดร. ธนิดา
จิตร์น้อมรั ตน์ ทีกรุณารับเป็ นประธานกรรมการสอบวิจัย พร้ อมทังให้ ความรู้ คําแนะนํา ปรึกษา
ฝึ กฝนและขัดเกลาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ทีได้ เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ กับการทําวิจัยในครังนี ตลอดจนปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่
อย่างดียิง จนงานวิจัยครังนีมีความสมบูรณ์ครบถ้ วนไปได้ ด้วยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์ทุก
ท่านทีได้ ถ่ายทอดวิ ชาความรู้ ให้ แก่ผ้ ู วิจัย ทําให้ ผ้ ู วิจัยสามารถนําความรู้ ต่างๆมาประยุกต์ใช้ ใน
การศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณผู้ ทีอยู่ เบื องหลั งความสําเร็จในงานวิ จัยครั งนีทุ กท่าน ได้ แก่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามทุ กท่านทีให้ ความร่ วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทําให้ ผ้ ู วิจั ย
สามารถนํามาใช้ เพือทําให้ งานวิจัยสมบูรณ์มากยิงขึน
สุดท้ ายนีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาทีให้ การอบรม และสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาของผู้วิจัยด้ วยความรักและความปรารถนาดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณพีน้ อง และ
เพื อนทุกท่านทีคอยห่ วงใย และให้ กาํ ลังใจจนงานวิจัยครั งนีลุ ล่วง คุณค่าและประโยชน์ของการ
ค้ นคว้ าอิสระครังนี ผู้วิจัยขอมอบให้ แก่ทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการศึกษาครังนี
หากงานวิ จั ยนี พึ งมี ป ระโยชน์ ประการใด ผู้ วิ จั ยขอมอบให้ กับ ผู้ ทีมี พ ระคุ ณ ทุ กท่าน
ตามที ได้ กล่าวอ้ างไว้ ข้างต้ นไว้ ทุกประการ
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